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         Vattenriket f rar 30 år!

Upplev hösten i Vattenriket!

Jubilera 
i Vattenriket
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            Figuren Plask visar 



Lek och lär med Linné
Lördag 24 augusti drop in kl 12-15
Möt Carl von Linné utanför naturums entré 
och upplev spännande växter med alla dina 
sinnen. Hjälp gärna Linné att hitta på fiffiga 
växtnamn!

Sagan om det lilla äppelträdet
Lördag 31 augusti och 21 september 
kl 12 och 14
Alla äppelträd i trädgården hade äpplen. 
Alla utom det lilla äppelträdet. Varför var 
det så? Kunde det lilla äppelträdet få hjälp 
av någon? Var med i den interaktiva sagan 
om det lilla äppelträdet – ett äventyr för 
både små och stora.

I september för 30 år sedan startade Vattenrikets 
verksamhet med kontor i två byggbaracker nere 
vid Helge å. Vi firar jubileet med festligheter och 
tillbakablickar. Vi har också mycket att se fram emot 
i höst. Upplev några av Vattenrikets besöksplatser 
med naturvägledarna! Höstlovet fyller vi med 
läskigt spännande aktiviteter och under forskar-
temat i november siktar vi mot stjärnorna. 
Välkommen ut i Vattenriket!

Jubilera i Vattenriket
Varje dag på naturum11.30 Värt att veta om Vattenriket     

Varje lördag och söndag15.00 Från husmask till sarv

Filmer
Visas på begäran när hörsalen är ledig:
• Biosfär - en film av  Patrik Olofsson/N• Qigong i Vattenriket• Ekosystemtjänster i Vattenriket

LÅNA EN 
FÅGELRYGGSÄCK

Upptäck fågellivet runt naturum!
Låna en ryggsäck med kikare,

 fågelbok och våra bästa fågeltips 
att ta med dig ut. Och kom ihåg att 

packa ner nyfikenheten!

Malprat i redet utanför naturum
Söndag 1 september kl 14-15
I augusti provfiskar Biosfärkontoret efter mal 
för att få mer kunskap om dessa jättefiskar i 
Vattenriket. Träffa provfiskaren Andreas på  
naturum och lär känna malen. 

Blanda ditt eget djur - Bokfestival
Lördag 7 september kl 12-13
Författaren Erik Magntorn läser högt ur sin 
bok Blandade djur om spindlar, kråkor, sno-
kar och grodor till Lisa Sjöbloms bilder. Det 
blir en stund med humor och språkglädje 
för de minsta. Efter högläsningen skapar vi 
nya fantasidjur tillsammans.

Musik för klimatet - Framtidsveckan
Söndag 15 september 15-16
Hållbarhetsforskaren Sara Brogaard, kompo-
sitören Claus Sörensen och XL Big Band gör 
musikaliska tolkningar av klimatforskningen. 
Det är nyskriven musik med inslag av både 
allvar och lek. Genomförs med stöd från 
Region Skåne.

Invigning av fiskebrygga
Fredag 20 september kl 10-11 vid
Kanalhuset
Vi provar fiskelyckan vid Kanalhusets nya 
lätttillgängliga fiskebrygga. Utrustning finns 
på plats. Barn upp till 16 år fiskar gratis. 
Efter invigningen bjuder vi på fika!

Jubileum Vattenriket 30 år
Söndag 1 september kl 14.30-16 i redet 
Kl 14.30 Födelsedagstårta och kaffe.
Kl 15 Musik och minnen. Frilansjournalist 
Per-Erik Tell intervjuar gäster varvat med 
musik av Christianstad Symfoniker. 

30 år på 30 minuter 
Onsdag 4 september kl 12.15-12.45 
Naturumföreståndare Karin Magntorn tar 
oss med på resan från Vattenrikets start 1989 
till dagens verksamhet längs utställningen 
utanför naturum. 

30 år som fotograf i Vattenriket
Lördag 7 september kl 14-15
Naturfotograf och filmare Patrik Olofsson
berättar i ord och bild om sina 30 år i  
Vattenriket. Det blir en härlig blandning av 
foto och film, äventyr och vedermödor.

30 år i Vattenrikets våtmarker
Onsdag 18 september 12.15-13
Hans Cronert har arbetat med Vattenrikets 
våtmarker i 30 år. Igenvuxna strandängar 
blev fågelparadis på 90-talet. Men under 
senare år har nya utmaningar tillkommit. 

Vattenriket frar 30 år

Tack bina för äpplet!



Myllrande mångfald vid Vramsån
Söndag 22 september drop in 11-13.30 
vid den gamla badplatsen i Gärds Köpinge
Vramsåns strömmande vatten myllrar av liv. 
Vi håvar och lär känna krypen under ytan. 
Familjeaktivitet för alla åldrar.

Skogsbad
Upptäck skogens lugnande verkan. Vi pro-
menerar i varierat tempo, varvar tystnad 
med sinnesövningar och pratar om varför vi 
mår bra av att vara i naturen. I Japan kallas 
detta shinrin-yoku som betyder skogsbad. 
Vandringarna går i kuperad terräng över 
stenar och rötter. Genomförs vid minst tre 
deltagare. Samling kl 11 och avslutning 
senast kl 13.30 på respektive plats.

Forsakar
Söndag 29 september  
Samling vid Forsakars parkering.

Balsberget
Söndag 6 oktober 
Samling på Balsbergets parkering.

Äspet
Söndag 13 oktober 
Samling vid Utemuseum Äspet vid 
Snickarhakens parkering.

Naturum flyttar ut
Hitta ut till Vattenrikets besöksplatser 
och upplev naturen på olika sätt!

Ett skri i mörkret
Tisdag 29 oktober kl 12 och 14 
Skymningen faller över skogen. Plötsligt 
hörs ett fasansfullt tjut! Var det ett spöke? 
Eller kanske en räv? Naturen är full av mys-
tiska ljud och gåtfulla varelser. Välkommen 
till en mysryslig berättarstund!

Halloweenpyssel
Onsdag 30 oktober drop in kl 11-15 
Kom och fixa kusligt snygga halloween-
dekorationer! Vi gör lövspöken och 
handspindlar och visar hur man viker 
fladdermöss av papper.

Biosfärolympiad
Torsdag 31 oktober drop in kl 11-14 
Kan du hoppa lika långt som en groda? 
Utmana några av våra svenska djur i vår 
djurolympiad. Förskole- och fritidsverksam-
heter är välkomna även kl 9-11. Kontakta 
då sam.peterson@kristianstad.se.

Utekul vid brasan
Fredag 1 november drop in kl 11-14 
Bli en naturdetektiv! Kom och lös våra klu-
riga uppdrag och lär dig känna igen olika 
djurspår i naturen. Vi håller till vid brasan 
utanför naturum.

Vramsån

Forsakar

Äspet Gåsprat
Söndag 20 och 27 oktober, 

3 och 10 november kl 14-14.30

Vad kacklar gässen om, 
hur ser du skillnad 
på dem och varför 

trivs de i Vattenriket?
 Naturvägledaren 

berättar om gässen
i Vattenriket.

Höstlov på naturum

Bland skallar och knotor
Lördag 19 och 26 oktober drop in kl 12-15. 

Har fåglar tänder? Hur ser uggleklor ut och varför har grävlingen en 
hajfena på skallen? Vi kollar in skelett och upptäcker hemligheter bland 

kotor, horn och kranier. Ta gärna med egna skelettfynd från naturen!



Kören Trekvart

Forskning Jul på naturum
Hållbara julklpappar
29, 30 november och 1 december 
drop in kl 13-16
Wax on, plast off! Välkommen att göra egna 
bivaxdukar för ett mer hållbart hem. Perfekta 
julklappar! Till självkostnadspris. 
Allt material finns på plats.

Naturligt julpyssel 
Tisdag-söndag 3-22 dec drop in kl 11-16
Pyssliga barn i vuxet sällskap är välkomna 
att pyssla på naturum. Vi har laddat med 
nötter, kottar och annat naturligt pyssel-
material.

Kören Trekvart sjunger in julen 
Söndag 8 december kl 15 och 17
Kören Trekvart ger sin traditionella julkon-
sert på naturum. Biljetter 70 kr. Förköp på 
naturum eller med hjälp av Swish. Ring då 
receptionen 044-13 23 30 för instruktioner.

Spindeljakt i julgranen
Lördag 14 & 21 december drop in kl 12-15
Det är inte bara tomten som kommer på jul-
afton. Vet du egentligen vem som gömmer
sig i granen? Kom och leta spindlar och 
andra kul kryp i våra julgranar.

Naturligt julpyssel

Vinterborg på Lillö
Söndag 15 december kl 11.30-14
Fira tredje advent med Vattenrikets vänner 
som håller Lillöborgen öppen. Arrangeras 
av Vattenrikets vänner.

Annandagjulvandring
Torsdag 26 december start kl 10
Traditionell vandring på annandag jul, i år 
längs Linnérundan. Start på naturums parkering. 
Arrangeras av Naturskyddsföreningen, Nord- 
östra Skånes Fågelklubb och Studiefrämjandet.

Familjeforskning om gråsuggan
Lördag 16 november drop in kl 11-14 
Lördag 23 november drop in kl 12-15
Hur snabbt kan en gråsugga springa? Och 
vad händer när den äter morötter? Detta 
och mer om den flitige ”renhållningsarbe-
taren” tar vi reda på tillsammans med vår 
naturpedagog.

Hönshjärna, magnetkompass  
och delat föräldraskap
Lördag 16 november kl 14-15
En fågel – vad är det egentligen? Kom och 
lyssna på Magnus Ullmans föredrag med 
fängslande bilder så kanske bilden av vem 
som döljer sig bakom alla fjädrarna klarnar. 

Stjärnförsöket
Lördag 9 november kl 11–12
I Stjärnförsöket tar forskare hjälp av barn 
och vuxna för att kartlägga hur mycket 
ljuset från städer ”förorenar” natthimlen. 
Forskaren Urban Eriksson berättar och 
visar hur du bygger ditt eget stjärn-
försöksrör.

BIOSFÄR 2019
Måndag 18 november kl 9-17
En konferens fullspäckad med aktuella rön 
från forskarvärlden med anknytning till 
Vattenriket. Läs programmet med anmälan 
och kostnad på vattenriket.kristianstad.se/
biosfarkonferens/. Samarrangemang med 
Högskolan Kristianstad.

Vad visar Stjärnförsöket?
Lördag 9 november kl 14–15 
Massundersökningen Stjärnförsöket 
pågår hela 2019. Urban Eriksson som 
är projektets vetenskapliga ledare och 
forskare vid Högskolan Kristianstad, 
föreläser om resultaten så här långt.

Vandra LinnérundanEvert Valfridsson tar dig med längs rundan som är ca 6 km. Samling vid naturum. Ta med kikare och fika!
21 aug kl 8
25 aug kl 8
28 aug kl 8
31 aug kl 8
15 sept kl 8
18 sept kl 8
25 sept kl 9
2 okt kl 9
9 okt kl 9

16 okt kl 9
23 okt kl 9
30 okt kl 9
2 nov kl 9
10 nov kl 9
17 nov kl 9
24 nov kl 9
1 dec kl 10
8 dec kl 10 

Arrangeras av Fågelklubben och Studiefrämjandet.



Öppettider
Augusti: Måndag-söndag kl 10 -17.
September: Tisdag-söndag kl 11-17.
Oktober-december: Tisdag-söndag kl 11-16.
Stängt 23-25 och 31 december.

Bokade grupper och hyra av hörsalen 
Guidning av grupper och skolklasser förbo-
kas. Se vattenriket.kristianstad.se/naturum.

Biljetter
De flesta aktiviteter är gratis och öppna för 
alla. När biljett krävs anges det i program-
met. Biljetterna säljs på naturum. Det går att 
förköpa med Swish. Ring då receptionen. 

Mitt i Kristianstad, mitt i Vattenriket ligger naturum likt ett rede i vassen. Här finns Vatten-
rikets besökscentrum med utställning, aktiviteter och kunnig personal. En trappa upp 
serverar Café Årum fika och mat lagad av lokala råvaror. Utanför caféet finns en härlig 
takterrass med vacker utsikt över staden och naturumsjön. Här kan du äta din matsäck 
eller bara njuta av utsikten.

Kontakt 
Telefon receptionen: 044-13 23 30 
E-post: naturum@kristianstad.se
Hemsida: vattenriket.kristianstad.se/naturum
Adress: Naturumsvägen 2, 291 59 Kristianstad

Café Årum
På andra våningen serveras mat och fika.
Tel 044-12 10 01 
E-post: info@cafearum.se
Hemsida: cafearum.se

Välkommen till naturum Vattenriket!
Foto: Patrik Olofsson/N


